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Verkiezing Stedumer van het Jaar 
  

Wie wordt de Stedumer van het Jaar 2015? Tot en met 30 november kunt u no-
minaties insturen. Wie mag u nomineren? Iedereen waarvan u vindt dat hij of zij 
goede dingen voor het dorp doet, of iemand die altijd voor u klaar stond dit jaar. 
Organisatoren van leuke evenementen in het dorp, uw buurman of buurvrouw, 
iemand die het volgens u verdient. Voorwaarde is wel dat het een Stedumer is. 
Zend uw nominatie naar e-mailadres redactie@stedum.com met daarbij een moti-
vatie (aantal zinnen) waarom u hem of haar nomineert. 
 

In december mag iedereen zijn of haar stem uitbrengen via de dorpswebsite ste-
dum.com. In januari 2016 wordt de Stedumer van het Jaar 2015 bekend gemaakt. 
De winnaar krijgt tezamen met een oorkonde, een heerlijke slagroomtaart, maar 
belangrijker nog: de eer. 
 

Stedum.com 
 

 

Sint in Stedum 
 

Ook dit jaar heeft Sint ons via zijn Hoofdpiet laten weten de kinderen in Stedum te 
komen bezoeken, met zijn Zwarte Pieten. Sint zal als alles goed gaat op zaterdag 
21 november om 10:30 uur met de boot in de haven van Stedum aankomen. Na 
de ontvangst met de burgemeester van Loppersum, de heer Rodenboog en na-
tuurlijk het muzikale welkom van Jehova Nissi gaat hij op weg naar de sporthal. 
We lopen met elkaar naar het sportgebouw, die open gaat als Sint daar is gearri-
veerd. We doen de jassen en de schoenen uit, en gaan rustig zitten In die tijd kan 
Sint even bijkomen van alle drukte, en natuurlijk zullen we hem dan ook al zin-
gend uitnodigen om binnen te komen. 
De ontvangst in de sporthal is bedoeld voor de jongere kinderen en hun begelei-
ders. Willen de begeleiders zoveel mogelijk achterin de zaal plaatsnemen? Oude-
re kinderen (tot en met groep 8 van de basisschool) zijn ook welkom, mits hen 
duidelijk is dat het feest om de jongere kinderen draait. Misschien goed om dat te 
zijner tijd ook nog even aan uw kind te zeggen. 
 

Onderweg en in het sportgebouw heeft Sint alle tijd om je tekeningen in ontvangst 
te nemen en te horen wat je graag zou willen krijgen. Ook mag je Sint vertellen 
wat je in Stedum dit jaar weer allemaal meegemaakt hebt. Sint hoort dan ook altijd 
graag de Sinterklaasliedjes, die we natuurlijk dan al goed geoefend hebben. Ou-
ders zingen natuurlijk ook mee. We hopen voor Sint en zijn Pieten op een voor-
spoedige reis vanuit het verre Spanje. 
 

Lies Oldenhof 
Activiteitencommissie Dorpsbelangen 

 

 

Het gezicht van Stedum 
De foto op de omslag vertoont iedere maand het gezicht van een of meerdere Stedumer(s). De 
foto hoort dit keer bij de rubriek '400 woorden', waarin Math M. Willems schrijft over de liefheb-
berijen van Stedumers. Deze maand de drone van Jan Jaap Aué, (foto: Janna Bathoorn). 
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Reanimatiecursus 
 

Op woensdag 25 november en 2 december is er een herhalingscursus reanimatie 
en AED-bediener in het Swaithoes. Nieuwe instromers zijn ook van harte welkom. 
De cursus wordt, net als voorgaande jaren, verzorgd door Cardio-XL, een erkend 
opleider. 
  

We beginnen om 19.30 uur. De eindtijd is ongeveer 22.00 uur. 
De kosten bedragen 25 euro per persoon en dient ter plaatse te worden voldaan.  
Je kunt je opgeven bij ondergetekende. Ik ben bereikbaar via karel@swaithoes.nl, 
of (0596) 55 23 69. 
 

Als je een diploma reanimatie en/of AED-bediener hebt, neem die dan even mee, 
dan kan die na de cursus getekend worden door de cursusleider. 
 

Karel Zuiderveld 
 

 

Najaarsledenvergadering  
Vereniging Dorpsbelangen Stedum 
 

Vrijdag 20 november  20:00 uur in het Trefpunt 
  

Agenda 
 

1. Opening 
2. Vaststellen definitieve agenda 
3. Verslag Voorjaarsledenvergadering d.d. 17 april 2015 
4. Ingekomen stukken & mededelingen 
5. Vlag 
6. Pauze 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 
 

 

Feestweek Stedum 2016 
 

Wist u dat: De feestweek in 2016 gehouden wordt van 11 juni t/m 18 juni? Wij als 
commissie al erg druk zijn om voor u een leuk programma te maken? De Life Sty-
le beurs weer op de maandag is en  “The Voice of Stedum” (sound- mix / play-
backshow) op de donderdag? Wij heel erg blij worden van leuke vrijwilligers, maar 
ook dringend op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden of stagiares die aankomen-
de feestweek meedraaien en daarna pas beslissen of ze ons team willen verster-
ken? Onze website www.feestweekstedum.nl langzaam gevuld gaat worden met 
nieuwe informatie? Wij ook op social media (bijvoorbeeld via htt-
ps://www.facebook.com/feestweekstedum) te vinden zijn; Wij er samen met heel 
Stedum weer een geweldige feestweek van willen maken!  
 

Tamara Werkman 
Stichting Op Goud Geluk  
 
 



 4

 
 

 
 



 5

 
In de Kijker 
 

In deze rubriek worden nieuwe of minder bekende bewoners van het dorp voor-
gesteld. Deze keer Truus Froma, Kampweg 21. 
 

Sinds wanneer woon je in Stedum? 
Sinds augustus 2015. 
 

Waar ben je geboren en/of heb je je jeugd doorgebracht? 
“Ik ben geboren in Roodeschool en heb mijn jeugd doorgebracht in Oosteinde”. 
 

Wat doe je voor de kost? 
“Ik heb een werkzaam leven achter de rug en geniet nu volop van mijn vrijheid”. 
 

Wat is je favoriete bezigheid? 
“Ik hou van  jeu de boulen, handwerken, lezen, puzzelen en fietsen”. 
 

Wat is je favoriete vakantiebestemming? 
“Ik mag graag op een eiland vertoeven”. 
 

Wat neem je mee naar een onbewoond eiland? 
“Ik zal een boek en mijn fiets meenemen”. 
 

Wat is de reden dat je in Stedum bent komen wonen? 
“Om eenzaamheid te voorkomen (haar dochter heeft deze ruime woning gekocht) 
deed de gelegenheid zich voor om in Stedum te komen wonen”. 
 

Ben je ook betrokken bij het dorp? Zo ja, hoe? 
“Ja, ik ga naar de jeu de boules, gymnastiek en Passage”. 
 

Wat is je favoriete boek/film en waarom moeten alle inwoners van Stedum 
dit boek of deze film zien? 
“Ik vind het boek ”Afke’s Tiental van N. van Hichtum erg mooi. Een boek over het 
harde leven van meer dan 100 jaar terug en dat ze arm, maar tóch rijk waren”. 
“De film “Sound of Music(1965)”, mag ik graag zien. Een gedramatiseerd verhaal 
over de Familie Von Trapp, die in de oorlog Oostenrijk wil ontvluchten. Dat er veel 
blijdschap en liefde in deze film tot uiting komt spreekt mij aan”. 
 

Wat vind je naast je eigen huis, het mooiste plekje van Stedum? 
“De Bartholomeüskerk aan de overkant van mijn woning”. 
 

Wat is je antwoord op de vraag van de vorige bewoner: Wat betekent het ge-
loof in de Here Jezus voor je? 
“Ik heb de Here Jezus leren liefhebben op de zondagschool”. 
 

Welke vraag wil je de volgende nieuwe bewoner(s) stellen? 
“Wat betekent ‘Samen op Weg’ voor je”? 
 
Afie Nienhuis 
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Stedumers 'Klimmen tegen MS' 
 

Sinds 1 oktober kunnen Stedumers zich weer inschrijven voor 'Klimmen tegen 
MS', een sportevenement op de flanken van de Mont Ventoux. Er is al belangstel-
ling vanuit de wielerclub “Oet Steem” en Lidy Mollema gaat weer mee als vrijwilli-
ger. Zij vertelt over haar ervaring op 2e Pinksterdag 2015. 
 

Bij Klimmen tegen MS denk je misschien in eerste instantie aan fietsers die de 
Mont Ventoux 1, 2 of 3 keer beklimmen. Dat dit niet de enige activiteit is, heb ik 
zelf dit jaar mogen ervaren. De bedoeling was om mee te gaan als supporter voor 
de fietsers Anjo en Ard Hofman. Na het inwinnen van informatie ben ik samen met 
zus Annet uiteindelijke als vrijwilliger naar Frankrijk vertrokken om ons in te zetten 
voor de catering. Tussen alle voeding, flessen water, schijven sinaasappel, ener-
gierepen enzovoort kwamen ook een aantal massagetafels te voorschijn. Omdat 
ik me in Stedum ook bezig hou met massages gaf ik bij de organisatie aan wel te 
willen helpen mocht dat nodig zijn. Nadat de eerste fietsers arriveerden bleek al 
gauw dat er geen masseur aanwezig was en werd mij gevraagd of ik me hiervoor 
in wilde zetten. Onze verzorgingspost was ongeveer 6 km onder de top die door 
alle deelnemers werd gepasseerd. De lopers en fietsers hadden er dus al een 
flink eind op zitten toen ze bij de verzorgingspost arriveerden. Tussen alle deel-
nemers waren ook mensen met MS die de moed hadden om lopend de berg te 
beklimmen! Een aantal van hen heb ik mogen masseren. Tijdens de massages 
was er tijd om met ze in gesprek te gaan. Allerlei emoties passeerden de revue, 
verdriet, onmacht, boosheid. We hebben samen gelachen en gehuild. Gehuild 
omdat ze getroffen zijn door de afschuwelijke ziekte die MS wordt genoemd. De  
bijzondere ervaringen die ik daar die dag heb beleefd zijn niet in een paar regels 
weer te geven. Ik heb gehoord en gezien hoeveel impact de ziekte op iemands 
eigen leven maar ook op dat van de partner, familie en vrienden heeft. Het is dan 
ook hard nodig om geld in te zamelen voor onderzoek naar deze ziekte.  
 

Team Grunn tegen MS 2016 
Ik nodig alle Stedumers uit om op welke manier dan ook deel te nemen aan het 
team Grunn tegen MS. Je kunt je bij ons aansluiten in beweging komen tegen MS!   
Op 11 juni 2016 gaat iedereen op zijn of haar eigen manier de uitdaging aan. Lo-
pers, fietsers, handfietsers, vrijwilligers en deelnemers met en zonder MS, jong en 
oud, 1, 2, of 3 beklimmingen. We komen elkaar de hele dag tegen, samen op weg 
naar de top.  
Tijdens de 5e editie van Klimmen tegen MS hebben wij, mede dank zij een aantal 
Stedumers, het mooie bedrag € 5.755,71 ingezameld. Help jij in 2016 mee om dat 
bedrag te overtreffen? 
Het team van Grunn tegen MS heeft alle vertrouwen in de landelijke organisatie. 
Maar liefst 96% van de opbrengst gaat naar het onderzoek. Wilt u meer informatie 
kijk dan op www.klimmentegenms.nl en via Facebook op Grunn tegen MS. Of 
neem contact op met Ard Hofman via GrunntegenMS@ziggo.nl. 
 

Lidy Mollema 
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400 woorden  
 

Een drone vliegt zichzelf 
 

Als ik in gedachten naar Jan-jaap Aué fiets voor een gesprek over zijn drone, 
passeer ik de Bartholomeus kerk; toekomst en geschiedenis raken elkaar even... 
Jan-jaap woont met Janneke en hun twee zoons Frank(16) en Herman (13) aan 
de Bedumerweg. Hij werkt als Decaan op het Centre of expertise Energy van de 
Hanzehogeschool Groningen, Janneke werkt parttime bij De Kleine Plantage in 
Eenrum. Jan-jaap is actief in het dorp, onder andere medeoprichter en secretaris 
van de Stichting Historie Stedum. 
“Fotograferen doe ik al vanaf mijn elfde, ik kreeg toen een eigen camera én een 
doka,” vertelt Jan-jaap. Daar - naast zijn modelvliegtuigjes van destijds - ligt de 
basis van zijn fascinatie voor de drone. “Ik heb later een drone gekocht omdat het 
kon, zo simpel is het.” 
  

 

Drone-selfie van Jan Jaap Aué met Janna Bathoorn 
 

Hij kocht zijn eerste in 2013, monteerde er zelf een camera onder. Nu heeft hij zijn 
derde al, de ontwikkelingen gaan razendsnel. 
Op de eettafel staat een drone (multikopter) met een afstandsbediening. Jan-jaap 
licht toe: “Dit is een DJI Phantom 3. Mijn op afstand bestuurbare luchtvaartuigje. 
De drone heeft vier propellers en vier motoren. Een accu (4480 mAh) levert de 
energie. De drone heeft een vaste camera met 2.8 lens." Jan-jaap kan er foto’s en 
filmpjes mee maken… 
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 "Een drone is eigenlijk heel knap: zo’n anderhalve kilo hangt aan vier razendsnel-
le ronddraaiende propellers die door een computertje aangestuurd worden. De 
drone vliegt zichzelf, vanaf de grond geef ik instructies. De afstandbediening heeft 
twee stuurknoppen. De eerste voor omhoog - omlaag, ronddraaien en een tweede 
voor links - rechts, vooruit - achteruit. De twee antennes zijn verbonden met het 
Amerikaanse GPS én het Russische GLONASS. Een gyroscoop houdt de drone 
in balans, zo hangt deze beter stil en krijg ik scherpere foto’s. Ook de camera be-
dien ik vanaf de grond. Deze is gestabiliseerd en verbetert zelf foutjes. Ik volg de 
blik van de camera op mijn i-Pad. Hij werkt als verlengstuk van mijn ogen.”  
Jan-jaap laat me wat foto’s zien, waaronder een drone-selfie.  
 

Ja, fotografie hoort bij hem. Toen hij studeerde, was fotografie een zichzelf finan-
cierende hobby door de opbrengst van reportages (trouwerijen, promoties). Zijn 
opzet en beheer van de Beeldbank Stichting Historie Stedum acht hij zinvol. Hij 
doet nu ook studio- en modelfotografie, Jan-jaap blijft zich vakmatig ontwikkelen. 
"Ik ontleen veel plezier aan het bezig zijn met de technologie, het fotoresultaat is 
minder belangrijk.” 
 

Math M. Willems  
 

 

Doe mee! Natuurwerkdag  
 

Samen buiten aan de slag, dat kan op 7 november , op de Natuurwerkdag in het 
Steemer bos van 9.00 – 12.30 uur. Verzamelen bij Moarstee. Het is gezond, leuk 
en gezellig om buiten aan het werk te gaan tijdens de grootste vrijwilligersdag in 
het groen. Ons Steemer bos is voor het 12de jaar op rij één van de locaties waar 
gewerkt gaat worden.  
 

We zijn de afgelopen jaren tijdens natuurwerkdagen bij de bosranden aan het za-
gen geweest. Door de bosranden te dunnen ontstaat er ruimte. Zo krijgen kleine 
boompjes en struiken een kans om te groeien. Hierdoor ontstaat een dichte bos-
rand waar de wind niet zomaar door kan waaien. Een dichte bosrand zorgt voor 
meer variatie in het bos qua bomen, struiken, planten en dieren. Van de omge-
zaagde bomen en takken zijn takkenrillen gemaakt. Deze ‘muurtjes’ houden ook 
de wind tegen en vormen een onderkomen voor egels, vlinders en hazen. Naast 
het werken aan een dichte bosrand zijn er tijdens natuurwerkdagen paden ge-
maakt door het bos, zodat er meer wandelmogelijkheden zijn. Ook zijn er struiken 
geplant en bolletjes gepoot om nog meer variatie in het bos aan te brengen. 
 

Op de Landelijke Natuurwerkdag gaan we verder met het bosbeheer. Er liggen 
veel leuke werkzaamheden te wachten. Natuurlijke opslag moet bijgewerkt wor-
den. Het Reinderspad en het zandpad moeten vrijgemaakt worden van begroei-
ing. Stekjes van nieuwe soorten planten moeten uitgezet worden in het bos. 
 

De ervaring van vorige jaren is dat het heel gezellige werkdagen voor jong en oud 
zijn! Heb je zin om mee te helpen? Kom dan om 9.00 uur naar Moarstee. Na de 
instructie gaan we aan het werk. Rond koffietijd wordt er voor drinken en koekjes 
gezorgd. Na een ochtend hard werken sluiten we af met een kop soep. 
 



 9

Van tevoren opgeven 
Landschapsbeheer zorgt voor de zagen en de werkhandschoenen. Om te weten 
op hoeveel volwassenen, jongeren en kinderen we kunnen rekenen, vragen we 
jullie om je op te geven via www.natuurwerkdag.nl. Klik op locatie Stedum en op 
de website staan verder de aanwijzingen om je op te geven. Opgeven kan ook bij 
Sieger Wiersma (sieger@natuurboerenlandschap.nl, 06 - 49 76 39 23). 
  

Graag tot ziens op 7 november, dan maken we er een leuke werkochtend van!  
 

Lorette Verment 
De Groencommissie 
 

 

Verslag Informatiepunt 
 

Donderdag 8 oktober heette voorzitster Sieta ons van harte welkom in het Her-
vormd Centrum. Gastspreker was mevrouw Dirktje Kornelius van de stichting 
Welzijn en Dienstverlening. Na de koffie nam ze het woord: 
 

De zorg verandert maar wat verandert er? 
Nu regelt het Rijk de langdurige zorg via de Wet Langdurige Zorg. Vanaf 2015 
richt het Rijk zich alleen nog op mensen in een (zorg-)instelling of die thuis inten-
sieve zorg en verpleging krijgen. De gemeente regelt, volgens de nieuwe Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ondersteuning en begeleiding van thuis-
wonende mensen, net als beschermd wonen voor mensen in de geestelijke ge-
zondheidszorg (GGZ). 
 

Voorts doet Dirktje: 
Mantelzorgondersteuning taken: ondersteuning bieden aan mantelzorgers in de 
breedste zin van het woord;  
Seniorenvoorlichting: aanschrijven senioren, organiseren van huisbezoeken, 
alle gegevens invoeren in computersysteem; 
Vrijwilligers coördinatie: Hulp bieden aan kwetsbare inwoners 
Ondersteunen van vrijwilligersorganisatie ‘Zorgzaam Stedum’.  
 

Tot slot hebben we in groepjes van ongeveer 5 personen gepraat over de vraag 
“Hoe zorgen we ervoor dat we zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen?” 
Alle groepjes kwamen met eensluidende antwoorden en oplossingen: 
- Gezond blijven! Zowel lichamelijk als geestelijk.  
- Aanpassingen in de woning.  
- Hulp inschakelen van buren, familie en/of ‘Zorgzaam Stedum’ 
- Investeren in de ‘toekomst’/oude dag. 
 

Dit waren gezellige en leerzame gesprekjes.  
Sieta bedankte Dirktje en overhandigde haar een bos bloemen.  
Volgende bijeenkomst: donderdag 5 november 
 

Ada Hovius 
Werkgroep informatiepunt 
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Najaarsconcert met popkoor Ripa 
 

Op zaterdag 7 november is iedereen welkom in de sporthal om zich te warmen 
aan het jaarlijkse Najaarsconcert.  
Het is traditie: Iedere herfst geeft het orkest van Jehova Nissi in Stedum een aan-
trekkelijk en gratis concert. Als tegenwicht voor de vallende blaadjes en soms al-
weer zo gure wind. Deze keer doen we dat samen met popkoor Ripa. Ripa is de 
oude benaming voor Zeerijp en daar komt het gemengde koor onder leiding van 
Ianthe Paternoster dan ook vandaan. We zijn heel blij met deze samenwerking, 
want die garandeert veel afwisseling in het programma, al zorgen we, eerlijk ge-
zegd, zelf ook al voor de nodige variatie: Zo spelen we ‘A musical toast’ van Leo-
nard Bernstein, ‘Adiós Nonino’ van Astor Piazzolla, ‘Skyfall ‘en ‘Highlights from 
(de Walt Disney-film) Ratatouiile’, maar ook ‘Gospel Explosion – the best gospel 
songs ever’  en een bijzondere uitvoering van  ‘Minnie the Moocher’ uit de film 
The Blues Brothers, met een heuse mystery guest. Samen met Ripa - en in be-
scheiden navolging van toppers als Bob Dylan en Jeff Buckley - voeren we Leo-
nard Cohens beroemde  ‘Hallelujah’ uit.  Ripa zelf zingt ‘Iedereen is van de we-
reld’ van Thé Lau en vele andere Engels- en Nederlands-talige popliederen. 
De sporthal aan de Bedumerweg, die een week daarvoor nog toneel was van de 
finale van het Stratenvolleybaltoernooi, zal dankzij sfeerverlichting, aankleding, 
zangers, muzikanten en natuurlijk publiek zijn omgetoverd in een echte concert-
zaal, goed voor een fijne avond in eigen dorp. De toegang is gratis, maar een bij-
drage in de kosten wordt zeer op prijs gesteld. Onze bassist Tonnie Slager ver-
zorgt de catering met drinken en lekkere hapjes  en in de pauze is een tombola 
met leuke prijzen. En, uiteraard,  is er ruimschoots gelegenheid voor  gezelligheid. 
Het concert begint om 19.45 uur.  
 

Fenneke Colstee 
 

 

Zorgzaam Stedum: een update 
 

Zorgzaam Stedum is nu zo’n anderhalf jaar bezig en middels deze update stellen 
wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. De coördinatoren, Anja Vlas-
kamp, Hommo Smit en Ida Rijskamp, bemannen samen drie keer in de week een 
ochtend de telefoon en hulpvragers kunnen bellen of via de mail hun vraag stel-
len. Zo’n 60 vrijwilligers hebben zich aangemeld om aan de hulpvragen tegemoet 
te komen. De coördinatoren dragen zorg voor een match tussen vraag en aanbod. 
 

In de periode vanaf april 2014 zijn er 16 hulpvragen geweest, die soms bestonden 
uit meerdere vragen, en zijn 18 vrijwilligers bereid gevonden om hulp te bieden. 
De 16 hulpvragers hebben 21 vragen gesteld die als volgt zijn onderverdeeld: 
12 vragen voor huis-en tuinklusjes; 3 vragen voor sociale contacten/ wandelen, 
voorlezen, fietsen; 2 vragen voor opruimen / verhuishulp;  
1 vraag voor medicijnen halen; 2 vragen voor vervoer; 1 vraag voor internetonder-
steuning bij het invullen van een formulier. 
Naast deze vaak eenmalige vragen van de hulpvragers heeft het bestuur het initi-
atief genomen om maandelijks in het Swaithoes een activiteitenmiddag te organi-
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seren. Hier worden maandelijks 2 vrijwilligers voor ingezet. Deze middag is toe-
gankelijk voor iedereen die graag op laagdrempelige en gezellig wijze contact wil 
maken met dorpsgenoten. 
Verder is het ook mogelijk om via Zorgzaam Stedum hulpmiddelen te lenen. Hier 
is al veelvuldig gebruik van gemaakt. De volgende middelen zijn in de afgelopen 
anderhalf jaar uitgeleend:18 x Krukken; 5 x Douchestoel; 4 x Toiletstoel; 7 x Rolla-
tor; 6 x Rolstoel; 3 x Grijpstok. 
 

Een voorlopig conclusie mag dus zijn, dat Zorgzaam Stedum voorziet in een be-
hoefte en dat Stedumers het fijn vinden om naar elkaar om te kijken en zo nodig 
de helpende hand te bieden. 
 

Bent u geïnteresseerd om vrijwilliger te worden bij Zorgzaam Stedum? U kunt zich 
aanmelden bij de coördinatoren en/of komen naar onze vrijwilligersavond in het 
Trefpunt op 18 november om 20.00 uur.   
Bent u geïnteresseerd in onze activiteitenmiddag? De eerstvolgende bijeenkomst 
is op: 26 november. U bent om 14.00 uur welkom in het Swaithoes. Aanmelden is 
niet nodig. Voor vervoer kan eventueel gezorgd worden, bel daarvoor met de co-
ördinatoren. (06 - 12 49 44 22 op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-10.30) 
 

Karin Boonstra  
secretaris Zorgzaam Stedum 
 

 

Nieuws van de dorpstuin 
 

Het is herfst. Ik weet niet hoe het met u is , maar aan mijn zomergevoel is niet he-
lemaal voldaan. Daarvoor was het te wisselvallig. Toch is er veel groente en fruit 
gerijpt op de tuin en daar zit inmiddels heel wat van in potten. Nu is het bijna klaar 
met de inmaak. Misschien komt er nog appelmoes. 
Herfst, de tijd om het weer binnenshuis te zoeken. Daarom beginnen we op vrij-
dag 30 oktober weer met ons textielcafé. Vanaf 9.30 uur ben je hartelijk welkom 
om te breien, te haken, kaarten te maken of om te knutselen. Trix Leegte, onze 
brei-deskundige, helpt je graag op weg als je wilt leren breien of eens iets nieuws 
wilt proberen. 
Zorgboerderij de Heemen, elke vrijdag vanaf 9.30 uur. Kosten: kleine bijdrage 
voor de koffie/thee. 
 

Mannie Hovenkamp 
 

 

Opbrengsten collectes 
 

De opbrengst van de KWF collecte 2015 Stedum heeft € 806,36 opgebracht. Na-
mens bestuur KWF allen bedankt .  
Jan Woltjer 
 

De collecte Beatrixfons heeft  € 380.61 op gebracht. 
Alle gevers hartelijk dank.  
A. Eisema-bos 
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Jaarvergadering IJsvereniging 
 

De IJsvereniging nodigt alle leden uit om aanwezig te zijn bij de jaarvergadering 
van IJsvereniging Stedum. Deze vindt plaats op dinsdag 10 november 2015, om 
20 uur in ons clubgebouw  “Moarstee”. 
 

Agenda jaarvergadering IJsvereniging Stedum 
 

1. Opening 
2. Mededelingen / ingekomen stukken 
3. Notulen / jaarverslag 
4. Financieel verslag van de penningmeester 
5. Verslag kasnazieners 
6. Stedumer Omloop 
7. WVTTK 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
 

 

Stedum wint Gemeente Kampioenschappen 
 

Afgelopen week vonden 
de gemeente kampioen-
schappen plaats bij de 
schuttersvereniging uit 
Zeerijp. Na een gezellige 
schuttersavond is de uit-
slag het volgende:op de 
6e plaats  GEO uit Gar-
relsweer met een gemid-
delde van 86.00 punt. Op 
de 5e plaats de Wierde-
schutters uit Leermens 
met een gemiddelde van 
97.75 punt. De 4e plaats 
was voor de organiseren-

de vereniging Zeerijp met 98.75 punt. Op de 3e plaats staan de Musketiers uit ’t 
Zandt met een gemiddelde van 104.38. de 2e plaats is voor de Vaste Hand uit 
Loppersum met een gemiddelde van 104.50. de 1e plaats is voor  de schutters uit 
Stedum met een gemiddelde van 106.25.  De grote wisselbeker oftewel de Ro-
denboogbokaal gaat weer naar Stedum.  De hoogste schutster werd. T. Nieuwen-
huizen van de Musketiers uit ‘t Zandt met 107 punten. Bij de heren waren er 2 
schutters met 112 punten. Stefan Gooijert van Stedum en Gerard Jansma van 
Loppersum. Uiteindelijk is het Gerard die de prijs mee naar huis mocht nemen. De 
aanmoedigingsprijs ging wel naar Stedum. Dirk Dijkema een nieuwe schutter van  
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onze vereniging ontving een prachtige standaard.. Helaas hadden ze geen pi-
stoolbaan in Zeerijp. 
De schuttersvereniging is het seizoen gestart in september met een open avond 
in hun nieuwe clubhuis Moarstee. Het bestuur is blij met 9 nieuwe leden, namelijk:  
Henk Mars, Hans Thybaut, Lukas Kruidhof, Albert Kuin, Klaas van Houten, Fedde 
Sjoerd Huisman, Dirk Dijkema. Arie Arentze en Stefan Gooijert kwamen over van 
Ten Post. De vereniging telt nu 45 leden.  De volgende uitwedstrijd is  23 oktober 
met een mini-concours bij de musketiers in ’t Zandt. Op 20 november gaan we 
naar een concours te Holwierde. 
 

Coby Nienhuis 
 

 

Stemer WielrenTocht 
 

Op zondag 27 september deden 27 wielrenners uit Stedum (en directe omgeving) 
mee aan de 7e editie van de Stemer WielrenTocht. De door de Wielervereniging 
Oet Steem georganiseerde  Stemer WielrenTocht wordt traditioneel gehouden op 
de laatste zondag in september. 

 
 

Rond 13.00 uur vertrok het peloton wielrenners (met slechts 1 dame, te weten 
Lies Oldenhof) onder prima weersomstandigheden vanaf het haventerrein in Ste-
dum voor de eerste ronde van ongeveer 50 km. Via Westeremden, Zeerijp, Oos-
terwijtwerd, Holwierde, Bierum en Spijk werd via het voor velen onbekende Kolhol 
de terugweg richting Steem gezocht. Er werd volop genoten van het mooie 
Hoogeland. 
 

In de Vlasschuur werd even ‘bijgetankt’ voor de tweede ronde. Natuurlijk stond er 
voor de wielrenners weer appelgebak met (veel) slagroom en koffie en een ener-
giedrankje op het programma.  
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De 2e ronde kende net als in 2014, om alle wielrenners een optimaal fietsgenot te 
bieden, een snelle  en een 'trage' ronde van zo'n 45-50 km. Met 25 deelnemers , 
waarvan 7 de snelle ronde fietsten, werd om kwart over 3 vertrokken uit Stedum. 
Voor het eerst in de geschiedenis van de Stemer WielrenTocht werd de snelle 
ronde, via het Schildmeer en met een 'eindsprint' vanaf café Winneweer, gewon-
nen door een niet-Stedumer, te weten Rutger van der Valk uit Middelsom. Hij 
drukte zijn voorwiel als eerste over de finishstreep aan de Lellensterweg. 
 

De 'trage' groep fietste met een gemiddelde van ongeveer 27 km via St. Annen, 
Thesinge, Zuidwolde via de Wolddijk naar Onderdendam en zo weer terug naar 
Steem. Voor het eerst eindigde de trage ronde ook met een sprint op de Weer-
sterweg. Beoogd winnaar Fokko Smit (zijn eigen mening overigens) kon zijn titel-
rol niet waarmaken. Erik Huisman, Arend Koenes en Ipe Oosterhof eindigden na-
genoeg gelijk en omdat de finishfoto ook geen uitslag gaf, werden ze gezamenlijk 
tot winnaar uitgeroepen.  
Met een bijzonder gezellige nazit in het zonnetje op het grasveld bij de Vlasschuur 
werd de zeer geslaagde 7e editie van de Stemer WielrenTocht afgerond. De lief-
hebbers van deze mooie tocht door het Grunneger Ommeland verheugen zich nu 
reeds op 25 september 2016 als de 8e editie van de Stemer WielrenTocht zal 
plaatsvinden.   
 

Arend Koenes 
 

 

Nieuwe subsponsor wielervereniging Oet Steem  
 

De Wielervereniging Oet Steem heeft afgelopen zondag, voorafgaand aan de 
succesvol verlopen 7e editie van de Stemer WielrenTocht, Bouwbedrijf Roor-
da&Veldman gepresenteerd als nieuwe subsponsor. Dankzij hen is het clubtenue 
uitgebreid met een professionele windstopper waardoor ook in het frisse voor- en 
najaar of bij de afdaling in het Limburgse heuvellandschap of Franse hooggeberg-
te er comfortabel gefietst kan worden.  

Verder goed nieuws 
was dat ook hoofd-
sponsor Klimaatgroep 
Holland het contract 
met de Wielervereni-
ging Oet Steem ver-
lengd heeft. 
 

Arend Koenes 
 
 

Op de foto staan, naast 
enkele clubleden, ook 
Jan Henk van Warners 
en Erik Huisman (onder-
ste rij de twee meest 
rechtse personen) na-
mens Roorda&Veldman. 
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Hengelclub "Ons Genoegen" 
 

Puzzelen kan net als vissen een waar genoegen zijn, zegt de hengelaar-
puzzelaar die wij al kennen uit de vorige bijdrage in dit blad. Van puzzelen wordt 
gezegd dat het erg goed is voor het geheugen; het houdt het geheugen scherp. 
Overal maakt men puzzels, Zweedse puzzels, kruiswoordpuzzels en doorlopers, 
om maar een paar soorten te noemen. Ook in Stedum wordt er overal gepuzzeld, 
puzzels uit de krant, of uit een puzzelboekje. U kent vast wel een paar puzzelaars 
in de familie of in uw kennissenkring. 
Net als in de vorige bijdrage nemen wij een kijkje bij de puzzelende hengelaar. Er 
wordt in de doorloper waarmee hij bezig is een vis gevraagd. Een doorloper is een 
puzzel met uitsluitend witte vakjes. Vooraf weet je niet uit hoeveel letters het ge-
vraagde woord bestaat. In elke rij, horizontaal of verticaal, worden er een aantal 
woorden gevraagd. 
 

Een vis dus... De puzzelende hengelaar moet weer eens een vis invullen. Maar 
eerst pas, nadat de puzzelaar de nodige verticale woorden gevonden heeft, ver-
schijnt er het woord lom... Wat, lom? Heel vaag kan de hengelaar-puzzelaar zich 
het woord herinneren. Lom is een vis. Mogelijk dat hij deze vissennaam vroeger 
wel eens van zijn vader heeft gehoord die wel wat van vissensoorten afwist. Maar 
helemaal honderd procent zeker weet de puzzelaar het niet. De enige oplossing is 
om er weer eens het woordenboek bij te halen. In dit geval Van Dale Groot woor-
denboek der Nederlandse taal. 
 

Er wordt gebladerd. En ja hoor! Drie keer staat daar het woord lom. Het eerste 
woord lom is een vis. Er staat: een zeevis behorende tot de dorsvissen (Brosmius 
brosme). Nu wil de puzzelaar, die nog nooit een lom gevangen heeft, meer weten. 
Ik zal eens een kijkje nemen op internet, mompelt hij. Enkele associaties komen 
ook in hem op. Je hebt natuurlijk hom, van hom en kuit. En bij de zoogdieren heb 
je geen lom, maar een lam... met een andere klinker. En wat betreft die O in lom, 
dat is opvallend! In heel veel namen van vissensoorten heb je een O zitten. In 
zichzelf pratend noemt de man die vissen op: schol, bot, tong, schele pos, kolblei, 
forel, modderkruiper, rog, tarbot, snotdolf, zeewolf. Er zijn zelfs een paar soortna-
men met een dubbele O. Kijk maar mee: roofblei, koolvis, poon, voorn. 
En het grappigste is dat in de formule van water H2O ook weer diezelfde O zit! 
Op internet vindt onze hengelaar-puzzelaar verscheidene afbeeldingen van de 
lom. Ook leest hij waar deze vis voorkomt, in het noordwesten en noordoosten 
van de Atlantische Oceaan. En in het noorden van de Noordzee. Op de lom wordt 
vooral gevist in Noorwegen, in Rusland en voor de kust van IJsland. De lom staat 
niet op de lijst van bedreigde diersoorten. De lom kan groot worden tot maar liefst 
zo'n 110 centimeter. Ook kan de lom wel 20 jaar oud worden. Eigenlijk zijn het 
maar rare vissen om te zien, vindt onze hengelaar-puzzelaar. Wat het puzzelen 
betreft, de man zal de vissennaam lom nu goed moeten onthouden. Want het zit 
er dik in dat die vis een volgende keer weer gevraagd wordt! 
 

Eldert Ameling  
voorzitter hengelclub "Ons Genoegen"  
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De Steemer Agenda 
 

(Verscheidene van de genoemde activiteiten zijn terug te vinden in deze Stedumer) 

 
 
 
26 oktober   Passage in het Hervormd Centrum om 19.45 uur. Mevrouw P.S. Medema-
   Vlieger uit Groningen. Onderwerp: de Traumahelikopter.  
 
30 oktober  Textielcafé om 9.30 uur in Zorgboerderij de Heemen.  
 
26 - 30 oktober Internos een Stratenvolleybaltoernooi. 
 
5 november    Informatiepunt van 14.00-16.00 uur in het Hervormd Centrum.  
   Onderwerp: De heer Bé Schollema,wethouder van de gemeente 
   Loppersum vertelt over zijn werkzaamheden. 
 
7 november  Natuurwerkdag. Verzamelen Moarstee om 9.00 uur. 
 
7 november    Najaarsconcert Stedums orkest Jehova Nissi  en popkoor Ripa uit Zeerijp, 
   om 19.45 uur in sporthal. Tombola in de pauze. Toegang is gratis. 
 
10 november  Jaarvergadering IJsvereniging om 20.00 uur in Moarstee. 
 
17 november   Vrouwenraad  Stedum: De heer L. Kruidhof uit Stedum. Onderwerp: Dienst, 
   Bewaken en Beveiligen in het Hervormd Centrum, aanvang om 14.00 uur. 
 
18 november  Vrijwilligersavond Zorgzaam Stedum in het Trefpunt om 20.00 uur. 
 
20 november  Najaarsledenvergadering Dorpsbelangen om 20.00 uur, Trefpunt 
 
21 november  Intocht Sinterklaas om 10.30 uur in de haven 
 
25 november  Reanimatiecursus om 19.30 uur in het Swaithoes 
 
26 november  Activiteitenmiddag Zorgzaam Stedum in het Swaithoes om 14.00 uur. 
 
 
 
 
 

De Stedumer is een uitgave van de Vereniging voor Dorpsbelangen Stedum en verschijnt nor-
maal gesproken elke vierde vrijdag van de maand, met uitzondering van december (verschijnt 
eerder i.v.m. de kerstdagen). Kopij moet anderhalve week er voor binnen zijn. Hij komt niet uit 
in juli. Artikelen in ‘platte tekst’ aanleveren, dus geen eigen opmaak.  
 

De volgende keer verschijnt De Stedumer op vrijdag 27 oktober. Kopij inleveren bij de redactie 
voor woensdag 18 oktober. Het liefst per e-mail en anders op cd of usb-stick. 
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren, te bewerken of in te korten. 
 

Redactie: Erik Staal, Bedumerweg 31, Stedum, 0596 58 18 10, destedumer@gmail.com  
Eldert Ameling. Fotografie: Janna Bathoorn. 
Advertenties: Ellen Gommers, 0596 58 18 10, adv.destedumer@gmail.com 
 

 

 


